REGULANIM
WYPOŻYCZANIA INSTRUMENTÓW MUZYCZNMYCH
W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. WOJCIECHA KILARA W GRYFCACH
I.

INFORMACJE OGÓLNE

1. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach wypożycza
(w miarę możliwości) uczniom i pracownikom szkoły instrumenty muzyczne będące
własnością Szkoły.
2. Instrumenty muzyczne wypożyczane są wyłącznie:
a) uczniom szkoły – odpłatnie, na podstawie umowy najmu,
b) nauczycielom szkoły – nieodpłatnie, celem prowadzenia zajęć.
3. Osobami odpowiedzialnymi za wypożyczanie instrumentów muzycznych są
nauczyciele instrumentaliści.
4. Wypożyczony instrument przeznaczony jest wyłącznie do realizacji programu
szkolnego. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie go do innych celów.
5. Najemca nie może oddać instrumentu w podnajem lub użyczenie osobom trzecim.
6. Na żądanie Szkoły wypożyczone do użytku instrumenty muszą być zwrócone.
II.

PROCEDURA WYPOŻYCZANIA I ZWROTU INSTRUMENTU

1. Wypożyczenie instrumentu odbywa się na pisemny wniosek rodzica/opiekuna
prawnego ucznia.
2. Podstawą odbioru instrumentu jest umowa najmu podpisana przez rodzica/opiekuna
prawnego ucznia.
3. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego Najemca zobowiązany jest dostarczyć
instrument nauczycielowi instrumentu do przeglądu technicznego.
4. Przy
zwrocie
instrumentu
Najemca
przedstawia
dowód
przeglądu
i konserwacji: instrumentu smyczkowego wydany przez lutnika; w przypadku
pozostałych instrumentów przez zakład dokonujący przeglądu, wskazany przez Szkołę.
5. Zwrot instrumentu muzycznego następuje na podstawie danych identyfikacyjnych
opisanych w umowie.
III.

ZASADY KONSERWACJI I UŻYTKOWANIA INSTRUMENTÓW

1. Instruktaż w zakresie użytkowania i konserwacji instrumentu przeprowadza nauczyciel
instrumentu wypożyczający instrument.
2. Wszelkie uszkodzenia instrumentu w trakcie użytkowania naprawiane są na koszt
Najemcy.
3. Naprawy bieżące w wypożyczonych instrumentach muzycznych, tj:
a) dęte: wymiana poduszek, sprężynek, bieżąca konserwacja, korekty mechanizmu
i inne bieżące naprawy,
b) strunowe: wymiana włosia w smyczku, wymiana strun, itp.,
c) akordeony: usuwanie blokad, korekta mechanizmów,
dokonują na koszt własny osoby wypożyczające instrument.

4. Wszystkie naprawy, konserwacje instrumentów lutniczych mogą być wykonane tylko
przez lutnika wskazanego przez Szkołę.
5. Trwałe uszkodzenie instrumentu powstałe wskutek jego niewłaściwego użytkowania
(narażanie instrumentu na skutki zmian atmosferycznych: wysoka/niska temperatura,
opady atmosferyczne, wysoka wilgotność, zabrudzenia, niewłaściwe czyszczenie
instrumentu, mechaniczne uszkodzenia), niedbalstwa, naprawy przez osoby do tego
nieuprawnione, a także zagubienie zobowiązuje Najemcę do pokrycia kosztów zakupu
nowego instrumentu tej samej klasy.
6. O uszkodzeniu instrumentu lub smyczka Najemca winien pisemnie powiadomić
Dyrektora Szkoły.
IV.

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA WYPOŻYCZENIE INSTRUMENTU

1. Wysokość odpłatności za najem instrumentu ustala dyrektor szkoły i podaje do
wiadomości użytkownikom.
2. Najemca uiszcza opłatę za najem instrumentu zgodnie z zawartą umową na rachunek
bankowy szkoły. Nr rachunku bankowego: 21 1010 1599 0051 8022 3100 0000.
3. W przypadku przekroczenia terminów płatności, PSM I st. im. Wojciecha Kilara
w Gryficach będą przysługiwać odsetki ustawowe.
4. Nieuregulowanie należności przez kolejne dwa miesiące może stanowić podstawę do
odebrania wypożyczonego instrumentu (akcesoriów).
V.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieobjętych Regulaminem stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy
Kodeksu Cywilnego.
Traci moc Regulamin wypożyczania instrumentów muzycznych w Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach z dnia 1 września 2011 roku.

Gryfice, dnia………………………
………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

……………………………………….
(adres/ tel.)

……………………………………….
Dyrektor
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Wojciecha Kilara
ul. J. Piłsudskiego 3
72-300 Gryfice
Zwracam się z prośbą o wypożyczenie instrumentu ……………………………………………
(opis instrumentu)

dla mojej córki/mojego syna* ……………………………………………….uczennicy/ucznia*
Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara w Gryficach.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem* się z Regulaminem wypożyczania
instrumentów muzycznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Wojciecha Kilara
w Gryficach i zobowiązuję się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

……………………………………
(podpis rodzica/opiekuna prawnego)

*niepotrzebne skreślić
DECYZJA DYREKTORA SZKOŁY
 wypożyczam instrument j.w.
 odmawiam wypożyczenia instrumentu z powodu ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………...

Gryfice, dn. ……………………………

……………………………………
(podpis Dyrektora Szkoły)

